
 

 
 
 

Ljubljana, 30. september 2006 
 
 

Zapisnik letne skupščine z dne 28. septembra 2006, 
 
 

ki je potekala v prostorih Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, od 16. ure dalje 

 

Prisotni člani: po listi prisotnosti 

Dnevni red: 

1. Delovni program DAS za leto 2007, 

2. Strategija izdajanja revije Anthropological Notebooks, 

3. Razno. 

Predsednik DAS, dr. Janko Strel, je predstavil dnevni red, ki je bil potrjen s strani prisotnih članov. 

Ad. 1 

Podan je predlog za predsednico delovnega predsedstva letne skupščine, dr. Marijo Štefančič ter zapisni-
čarko Nejo Markelj.  

Sklep: Člani se strinjajo s predlogom. 

Ad. 2 

Podan je predlog dnevnega reda letne skupščine: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja 
2. Poročilo predsednika o delu DAS v letu 2005 
3. Blagajniško poročilo 
4. Poročilo nadzornega odbora 
5. Organizacija 5. Škerljevih dni 
6. Program dela za leto 2007 
7. Razno 
 

Sklep: Člani se strinjajo s predlaganim dnevnim redom letne skupščine. 

Ad. 3 

Glede delovnega programa DAS za leto 2007 je UO izpostavil naslednje dejavnosti: 

- v prvi vrsti o dejavnost društva v letu 2007 osredotočena na izpeljavo 5. Škerljevih dni, 

- izdani bosta dve številki Anthropological Notebooks, 

- priložnostno bodo organizirana predavanja tujih in domačih predavateljev, ki bodo objavljena na 
spletnih straneh društva, 

- če bo za to obstajala možnost, bo organizirano družabno srečanje članov DAS. 

 

Sklep: Člani se strinjajo s predlaganim delovnim programom DAS za leto 2007. 

Ad. 4 

Glede organizacije 5. Škerljevih dni so bili podani naslednji predlogi: 



 

- Čim prej je potrebno objaviti poziv za prispevke na spletnih straneh DAS ter na ustreznih foru-
mih, pri obveščanju kolegov iz tujine pa se pričakuje tudi pomoč članov društva, 

- Predlagani naslov konference je bili: "Antropologija v času nasprotij." 

- Predlagani datum konference je 27. do 30. september 2007, organizirana pa bo v prostorih Fakul-
tete za šport ali pa v prostorih Biološkega središča. 

- Za člane organizacijskega odbora so predlagani dr. Gregor Starc za predsednika, dr. Liza Debevec 
za podpredsednico, dr. Tatjana Tomazo Ravnik, dr. Bogomir Novak in dr. Janez Kolenc pa za 
člane. 

 

Sklep: Člani se strinjajo s predlogi glede organizacije 5. Škerljevih dni. 

Ad. 5 

Glede strategije izdajanja revije so bili podani naslednji predlogi: 

- Revija AN bo od letošnjega leta naprej izhajala dvakrat letno, za kar imamo tudi odobrena sreds-
tva ARRS. Ena številka je pravkar izšla, druga pa bo izšla v decembru. 

- Že v letošnjem letu bomo izdali poziv za oddajo prispevkov in na ta način spodbudili zanimanje 
za revijo. 

- Uredniški odbor revije bomo razširili za dva člana, dr. Gregorja Starca in dr. Lizo Debevec, ured-
ništvo pa bo po novem imelo štiriletni mandat z možnostjo nove izvolitve. Nov uredniški odbor 
bo voljen na Letni skupščini na polovici mandata vsakega novega vodstva. 

- Predvidoma v letu 2008 bomo posebno številko z naslovom "Work in Progress" namenili podi-
plomskim študentom in jim s tem omogočili zadostitvi kriterijev neposrednega doktorskega študi-
ja ter jim dali dodatno referenco pri morebitnem iskanju zaposlitve ali štipendije v tujini. Vsi član-
ki bodo recenzirani. 

- Ker je dosedanja urednica recenzij, dr. Liza Debevec, ki je svoje delo opravljala odlično, postala 
urednica recenzij pri priznani tuji reviji, se na njeno mesto imenuje mag. Natašo Gregorič. 

- V letu 2007 bo eno posebno številko uredila Duška Knežević Hočevar, drugo pa bomo izdali z 
najboljšimi prispevki Škerljevih dni. 

- Med nadaljnjimi možnimi uredniki posebnih številk v naslednjih letih so bili predstavljeni še dr. 
Barbara Potrata, ki dela na Univerzi v Manchestru, mag. Nataša Gregorič in dr. Nataša Rogelja, 
obe z ZRC SAZU. 

 

Sklep: Člani se strinjajo s predlagano strategijo izdajanja revije Anthropological Notebooks. 

 

 

 

Zapisnik vodil: Gregor Starc 


